
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๒/ ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารงาน  

หัวหน'ากลุ!มบริหารงาน  รองหัวหน'ากลุ!มบริหารงาน  ตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม 

 
 

ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๑๔/ ๒๕๖๒  เรือ่งแต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ี
หัวหน'ากลุ!มบริหารตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
เนื่องจากมีข'าราชการครูย'ายไปดํารงตําแหน!งท่ีอ่ืน เพ่ือประโยชน�ราชการและเพ่ือให'การดําเนินงานตาม
โครงสร'างการบริหารโรงเรยีน เป8นไปด'วยความเรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ 
(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  
แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม 
จึงยกเลิกตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๑๔/ ๒๕๖๒  เรื่องแต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ี
หัวหน'ากลุ!มบริหารตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒   
จึงแต!งต้ังบุคลากรต!อไปนี้ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารงาน  หัวหน'า 
กลุ!มบริหารงาน  รองหัวหน'ากลุ!มบริหารงาน  ตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

๑. นายบวร  ใจป)*า  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีผู'อํานวยการโรงเรียน  บังคับบัญชาข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียน  บริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับ 
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานกิจการ
นักเรียน  การบริหารท่ัวไป  และการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  งานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 
  



๒ 

๒. นายเกียรติศักดิ์  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ5มบริหารงาน
วิชาการ  กลุ5มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  กลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน  กลุ5มบริหารท่ัวไป  
และกลุ5มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  โดยช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน   

วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร 
งานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานกิจการนักเรียน  การบริหารท่ัวไป  และ 
การบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๓. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ปฏิบัติหน-าท่ีท่ีปรึกษากลุ5มบริหารท่ัวไป 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ให'คําแนะนําปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของกลุ!มบริหารท่ัวไป  ในการช!วยบริหารกิจการ 

ของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหาบริหารท่ัวไป  งานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๔. นายสานิตย�  มหาหิงค�  ปฏิบัติหน-าท่ีท่ีปรึกษากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ให'คําแนะนําปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  ในการ 

ช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงาน
กิจการนักเรียน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๕. นางภัทราภรณ�  ลิมป<นิศากร ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ5มบริหารงานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  โดยปฏิบัติงานบริหาร 

กลุ!มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผน 
การปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา   
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๖. นางอุไร  ครองผา ปฏิบัติหน-าท่ี หัวหน-ากลุ5มบริหารงานงบประมาณและบุคคล 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  โดยปฏิบัติงานบริหาร 

กลุ!มบริหารงบประมาณและบุคคล  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  
ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและ 
ท่ีได'รับมอบหมาย 



๓ 

๗. นายอรณพ  คําแสน ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ5มบริหารงานวิชาการ 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  โดยปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ   

ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับ 
การบริหารงานวิชาการ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๘. นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหาร

กิจการนักเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ   
ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๙. นางกานติมา  มุลทากุล  ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ5มบริหารท่ัวไป 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารท่ัวไป   โดยปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป   ในการช!วยบริหาร

กิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป  งานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๑๐.นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ปฏิบัติหน-าท่ีรองหัวหน-ากลุ5มบริหารงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ารองกลุ!มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  โดยช!วยปฏิบัติงาน

บริหารกลุ!มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากหัวหน'ากลุ!มบริหารงาน   
ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับ 
การบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๑๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ปฏิบัติหน-าท่ี รองหัวหน-ากลุ5มบริหารงานงบประมาณ
และบุคคล 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองหัวหน'ากลุ!มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  โดยช!วยปฏิบัติงานบริหาร 

กลุ!มบริหารงบประมาณและบุคคลตามท่ีได'รับมอบหมายจากหัวหน'ากลุ!มบริหารงานในการช!วยบริหาร
กิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 
  



๔ 

๑๒.นางสาวกุณฑิกา  ภูสืฤทธิ์  ปฏิบัติหน-าท่ีรองหัวหน-ากลุ5มบริหารงานวิชาการ 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ารองกลุ!มบริหารงานวิชาการ  โดยช!วยปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ

ตามท่ีได'รับมอบหมายจากหัวหน'ากลุ!มบริหารงานในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผน 
การปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับ
มอบหมาย 

๑๓. นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต-  ปฏิบัติหน-าท่ีรองหัวหน-ากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ารองกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยช!วยปฏิบัติงานบริหาร 

กลุ!มบริหารกิจการนักเรียน  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากหัวหน'ากลุ!มบริหารงานในการช!วยบริหารกิจการ
ของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน งาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๑๔. นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  ปฏิบัติหน-าท่ีรองหัวหน-ากลุ5มบริหารท่ัวไป 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองหัวหน'ากลุ!มบริหารท่ัวไป   โดยช!วยปฏิบัตงิานบริหารท่ัวไปตามท่ีได'รับ

มอบหมายจากหัวหน'ากลุ!มบริหารงานในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  วางแผนการปฏิบัติงาน  
ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

ขอให'บุคคลท่ีได'รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมายด'วยเรียบร'อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน'าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน'าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให'เกิดผลดีแก!ทาง
ราชการสืบไป  ถ'าพบข'อผิดพลาดในการพิมพ�  ปDญหาข'อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข'อสงสัยในการปฏิบัติ
หน'าท่ีให'แจ'งผู'อํานวยการโรงเรียนทราบหาแนวทางการแก'ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป8นต'นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( นายบวร  ใจปFGา ) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 



แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
สมาคมศิษย�เก5า ครู 

ผู-ปกครองและนักเรียนฯ �� ผู-อํานวยการโรงเรียน �� 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  คณะกรรมการเทคโนโลยีฯ 

     

รองผู-อํานวยการ
โรงเรียน 

 
รองผู-อํานวยการ

โรงเรียน 
 

รองผู-อํานวยการ
โรงเรียน 

 
รองผู-อํานวยการ

โรงเรียน 

 รองผู-อํานวยการ
โรงเรียน 

7  7  7  7  7 

กลุ5มการบริหาร 
งานวิชาการ 

 

กลุ5มการบริหาร 
งานงบประมาณและ 

งานบุคคล 

 
กลุ5มการบริหาร 
งานการนักเรียน 

 
กลุ5มการบริหาร 

ท่ัวไป 

 กลุ5มการบริหาร 
งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

7  7  7  7   
กลุ5มงานบริหาร 
งานวิชาการ 

๑. งานวางแผนงาน
และบริหารงาน
วิชาการ 

กลุ5มงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ

เรียนรู- 
๒. งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. งานพัฒนา

กระบวนการเรียนรู' 
กลุ5มงานทะเบียน และ
ประเมินผลการเรียน 

๔. งานวัดผล ประเมินผล  
และเทียบโอนผล 
การเรียน 

 กลุ5มงานบริหาร 
งานงบประมาณ 

๑. งานจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ 

๒. งานจัดสรร
งบประมาณ 

๓. งานตรวจสอบ  
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการ
ใช'เงินและผลการ
ดําเนินงาน 

๔. งานระดมทรัพยากร  
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

 

 กลุ5มงานบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

๑. งานการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน 

๒. งานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

กลุ5มงานส5งเสริมพัฒนา 
ให-นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 

๓. งานการส!งเสริม
พัฒนาให'นักเรียนมี
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

 กลุ5มงานอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล-อม 

๑. งานดูแลอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล'อม 

กลุ5มงานส5งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

๒. งานบริการ
สาธารณะ 

๓. งานอนามัย
โรงเรียน 

๔. งานโภชนาการ 
กลุ5มงานประชาสัมพันธ� 

และโสตทัศนศึกษา 
๕. งานประชาสัมพันธ� 
๖. โสตทัศนศึกษา 

 กลุ5มงานแผนงาน 
๑. งานวางแผนพัฒนา

โรงเรียน 
๒. งานจัดระบบการ

บริหารและพัฒนา
องค�กร 

๓. งานจัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ5มงานประกันคุณภาพ 
๔. งานจัดระบบการ

ประกันคุณภาพ
ภายใน 

๕. งานคํานวณต'นทุน
ผลผลิต 

๖. งานจัดระบบ 
การควบคุมภายใน
หน!วยงาน 



๖ 

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  (ต5อ) 

กลุ5มการบริหาร
วิชาการ 

 
กลุ5มการบริหาร
งบประมาณและ 

งานบุคคล 
 

กลุ5มการบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 กลุ5มการบริหารท่ัวไป 
 กลุ5มการบริหาร

แผนงานและประกัน
คุณภาพ 

7  7  7  7   
๕. งานทะเบียน 
๖. งานจัดทําสํามะโน

นักเรียน 
๗. งานรับนักเรียน 

กลุ5มงานพัฒนาและ 
ส5งเสริมวิชาการ 

๘. งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๙. งานพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

๑๐. งานพัฒนา 
แหล!งเรียนรู' 

๑๑. งานนิเทศการศึกษา 
๑๒. งานแนะแนว

การศึกษา 
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนา

ผู'เรียนตาม
หลักสูตร 

๑๔. งานส!งเสริมความรู' 
ด'านวิชาการแก!
ชุมชน 

๑๕. งานประสาน 
ความร!วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

 กลุ5มงานบริหารการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

๕. งานบริหารการเงิน 
๖ งานบริหารบัญชี 
๗. งานบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย� 
กลุ5มงานบริหาร 

งานบุคคล 
๘. งานวางแผน

อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน!ง 

๙. งานสรรหาและ 
การบรรจุแต!งต้ัง 

๑๐. งานเสริมสร'าง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๑๑. งานวินัยและการ
รักษาวินัย 

๑๒. งานออกจาก
ราชการ 

๑๓. งานดูแลรักษา 
ความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา 

 

 กลุ5มงานระบบดูแล 
ช5วยเหลือนักเรียน 

๔. งานการดําเนินงาน
ระบบดูแลช!วยเหลือ
นักเรียน 
กลุ5มงานดําเนินการ

ส5งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

๕. งานการดําเนินการ
ส!งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

กลุ5มงานปKองกันและ
แก-ไขพฤติกรรม 
ท่ีไม5เหมาะสม 
ของนักเรียน 

๖. งานปIองกันและ
แก'ไขพฤติกรรมท่ีไม!
เหมาะสมของ
นักเรียน 

กลุ5มงานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๗. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ี
อ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับ
มอบหมาย 

 กลุ5มงานชุมชนและ 
ภาคีเครือข5ายการศึกษา 
๗. งานประสานและ

พัฒนาเครือข!าย
การศึกษา 

๘. งานส!งเสริม
สนับสนุน 
ด'านวิชาการ 
งบประมาณ  
บุคลากร และ
บริหารท่ัวไป 

๙. งานส!งเสริม
สนับสนุนและ
ประสานงานการจัด
การศึกษาของ
บุคคล ชุมชน  
องค�กรหน!วยงาน
และสถาบันสังคม
อ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

๑๐. งานส!งเสริมและ
ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

 กลุ5มงานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๗. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ี
อ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับ
มอบหมาย 



๗ 

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  (ต5อ) 

กลุ5มการบริหาร
วิชาการ 

 
กลุ5มการบริหาร
งบประมาณและ 

งานบุคคล 
 

กลุ5มการบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 กลุ5มการบริหารท่ัวไป 
 กลุ5มการบริหาร

แผนงานและประกัน
คุณภาพ 

7  7  7  7  7 
๑๖. งานส!งเสริม และ

สนับสนุนงาน
วิชาการแก!บุคคล 
ครอบครัว องค�กร 
หน!วยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

กลุ5มงานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๗. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๘.ปฏิบัติงานหน-าท่ี
อ่ืนๆ  ตามท่ีได-รับ
มอบหมาย 

 กลุ5มงานธุรการ 
สารบรรณ 

๑๔. งานธุรการ 
๑๕.งานสารบรรณ 
๑๖ งานเลขานุการ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

กลุ5มงานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๗. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๘.ปฏิบัติงานหน-าท่ี
อ่ืนๆ  ตามท่ีได-รับ
มอบหมาย 

   กลุ5มงานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๑.งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๒.ปฏิบัติงานหน-าท่ี
อ่ืนๆ  ตามท่ีได-รับ
มอบหมาย 

  

� 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (ดี  เก5ง  มีความสุข) 

นักเรียนมีศักยภาพเปMนพลโลก  (World Citizen) (เปMนเลิศวิชาการ  สื่อสารได-อย5างน-อย ๒ ภาษา   
ล้ําหน-าทางความคิด  ผลิตงานอย5างสร-างสรรค�  ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคมโลก) 

 
 


